
ד"בס

ג-אוסף תמונות לפעילות חזרה לשגרה לתלמידי א

משרד החינוך, ייעוצי-השירות הפסיכולוגי



לשתף חוויות ולחלוק , פעולות שונות שדרכן אפשר ליצור שיח רגשי עם הילדים, הילדיםמחייבמצגת זו תמצאו תמונות 

.אותן עם שאר ילדי הכיתה ועם המורה

:מהלך הפעילות

בלב מעגל התלמידים לאחר מכן   נשאל אותם מי רואה תמונה  , ולפזר על הרצפה בתווך. ניתן להדפיס את התמונות

?  שמזכירה לו את עצמו או את משפחתו בימים בהם היינו בבית

המורה תרים אותה או תצביע עליה ותשאל את הילד מה  . נעניק רשות דיבור לאחד התלמידים והוא יבחר תמונה

?מזכיר לו אותו או את הבית, בתמונה

?האם יש תלמיד נוסף שהתמונה הזו או שהדברים שנאמרו מזכירים לו את עצמו-נשאל 

.ואחרי שישתף נבקש ממנו לבחור תמונה נוספת עמה הוא מזדהה, נעניק רשות דיבור לתלמיד  נוסף

.שלב ההזדהות חשוב ליצירת תחושה של חוויה משותפת

.שלב השיתוף חשוב לשם עיבוד החוויה

תשאל מה רואים בתמונה ואחרי דברי , אם התלמידים יתקשו להתחבר לתמונות אפשר שהמורה תבחר תמונה

מי שמזדהה עם  /שהתמונה הזאת מזכירה לה את עצמומי:לכיתההתלמיד תקריא את כותרת התמונה ואז תאמר 

.  ומתוך כך נעודד את התלמידים לשתף. התמונה שיצביע

.  אם אין אפשרות להדפיס את התמונות ניתן להקרין אותן כמצגת



ַמְחּתי  שָׂ

ַלֲחֹזר

ה ּתָׂ ַלכִּ



י ַחְקּתִּ צָׂ



י ַחְקּתִּ שִּ



י  יתִּ שִּ עָׂ

ילּות  ְפעִּ

ית נִּ ּגּופָׂ



י לֹא ֵהַבְנּתִּ ים שֶׁ רִּ יּו ְדבָׂ הָׂ



לִּ  ְמיֹון שֶׁ י ַבדִּ ְשַּתַמְשּתִּ יהִּ



י ירֹותיַָׂצְרּתִּ ְיצִּ



ם  י עִּ ֱהֵניתִּ נֶׁ

י לִּ ים שֶׁ ַאחִּ הָׂ



ים ם ֲחֵברִּ ש עִּ ְפּגָׂ י ְלמִּ ְתַּגְעַּגְעּתִּ הִּ



י  ְשַּתַדְלּתִּ ֵמרהִּ שָׂ ּוְלַקֵים  ְלהִּ

ְצַות  ת מִּ ם ְמֹאד  "אֶׁ ְשַמְרּתֶׁ ְונִּ

"ְלַנְפשֹוֵתיכֶׁם





י יתִּ פִּ אָׂ

י ְלַבֵשל ַזְרּתִּ ְועָׂ







ב צֶׁ י עֶׁ ְרַּגְשּתִּ הִּ



י   ְתַּגְעַּגְעּתִּ הִּ

א ְבתָׂ א ּוְלסָׂ ְלַסבָׂ



י ַמְדּתִּ לָׂ

י ַיְרּתִּ צִּ

י ַתְבּתִּ כָׂ





ים ְמאֹוד יּו ֲעסּוקִּ י הָׂ לִּ ים שֶׁ ַההֹורִּ



.
ְרפּוַאת  י לִּ ְתַפַלְלּתִּ ים הִּ יםַהחֹולִּ ים טֹובִּ ...ּוְליָׂמִּ



י אתִּ רָׂ קָׂ



ר   י ְכבָׂ יתִּ צִּ רָׂ

ת ֵצאת ֵמַהַביִּ לָׂ



ַמְרנּו   שָׂ

חֹוק ַעל  ֵמרָׂ

א א ְוַסְבּתָׂ ַסבָׂ





י  ְקַשְבּתִּ הִּ

ים לִּ ַלְכלָׂ






